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 با موجود نیقوان سهیمقا :رانیا در يبانک مركز ياستقالل قانون يریگاندازه

 شور اول و دوم طرح

 ران«یا ياسالم يجمهور يبانک مركز فیاهداف، ساختار و وظا ت،یمسئول» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چکیده 

در دستور كار مجلس شورای اسالمي قرار   با هدف اصالح قوانین بانکداری مركزی های اخیر طرح بانك مركزیدر سال

و    1400در سال    كلیات اين طرح  نهايتا  پس از اعمال تغییرات فراوان در متن طرح در طول سالهای اخیر،  گرفته است.  

ها و و اختالف نظرهای  واكنشدر خالل بررسي شور دوم . رسیدبه تصويب مجلس شورای اسالمي به صورت دو شوری 

ای  جدی در خصوص ابعاد مختلف طرح به مجلس شورای اسالمي منعکس شد و كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه

نظران و منتقدان طرح از ايشان درخواست كرد نقطه نظرات خود را در خصوص اين طرح  خطاب به بسیاری از صاحب

خصوصا   وجود اختالف نظرهای جدی میان منتقدين طرح  ،نکات جالب توجه به كمیسیون مذكور ارسال كنند. يکي از

استقالل بانك مركزی در    كه بودند  ای از صاحب نظران بر اين باورعده  .بودمیزان استقالل بانك مركزی از دولت    درباره

داشتند  ای عقیده  طرف ديگر عده. از  تواند مشکالتي را به بار آورداين ميفراتر از حد بهینه است و  طرح  گزارش شور اول  

طرح فاقد اصول و ملزومات اولیه استقالل بانك مركزی است و شرايط بانك مركزی را از  همان گزارش شور اول    دقیقا  

اين اختالف نظر در خصوص گزارش شور دوم    شود، يم   ين یب  ش یپ  كند.نظر استقالل نسبت به وضع كنوني بدتر مي

 میزان استقالل بانك مركزی از دولت محل اختالف نظر خواهد گرديد.و  داشته باشد طرح نیز وجود 

، با  از دولت   بانك مركزی  استقاللبدون قضاوت در رابطه با خوب يا بد بودن    ،در گزارش حاضر تالش شده است

كمیسیون  گزارش شور اول و دوم  استقالل بانك مركزی در    میزان  های معتبر و مطرح شده در ادبیات،استفاده از شاخص

شود.    مقايسه  های مركزی دنیااندازه گیری و با میزان استقالل ساير بانك بانك مركزی،  طرح  اقتصادی در خصوص  

امکان  از آنها در ادبیات و  گسترده  های مزبور وارد باشد اما به دلیل استفاده  رغم انتقاداتي كه ممکن است به شاخصعلي

  ايجاد امکان   به منظورها مورد استفاده قرار گرفت.  اين شاخص  ، در اين گزارش مقايسه عدد شاخص با ساير كشورها

قوانین بانك مركزی در  بهتر، میزان استقالل  با    اندازه گیری شدهنیز  كشور    جاری  مقايسه  بانك  طرح  دو ويرايش  و 

 است.   گرديده مقايسه  )شور اول و دوم( مركزی 

پرداخته شده    دولت بانك مركزی از    ي قانون استقالل  اندازه گیری  ذكر است كه در گزارش حاضر صرفْا به مقوله  شايان  

 های ديگر محّول شده است.  به گزارش كه اهمیت آن نیز بسیار زياد است  و بررسي استقالل بانك مركزی از شبکه بانکي  

شور    گزارش در طرح بانک مركزي )دهد میزان شاخص استقالل قانوني بانک مركزي  نتایج نشان مي 

مجلس    علني صحن    تصویبآن به    كلیات  كه  «مركزي  بانک  وظایفو    ساختاراهداف،    مسئولیت،» اول طرح  

(  كه براي بررسي به صحن علني ارسال شده است كمیسیون  و همچنین گزارش نهایي شور دوم    است  رسیده

ماكان وضعیت استقالل  ك كه  افزایش آن به میزاني است  یافته اما    نسبي  ا قوانین فعلي افزایش در مقایسه ب
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  مقایسه نهایتاً    .قرار خواهد گرفت  درصد كشورهاي با كمترین درجه استقالل  2۵زمره    درقانوني بانک مركزي  

  عدم تغییرحاكي از  طرح بانک مركزي    اول   و  در گزارش شور دوم   ( از دولت )قانوني بانک مركزي  استقالل  

استقالل بانک مركزي در گزارش شور   يدرصد  12  كاهشو    ي مورد بررس  ياهاستقالل در یکي از شاخص 

 است. دیگر  شاخص دردوم به نسبت شور اول 

 

   مقدمه

  یعنوان قانون بانك مركز  اكه ب  يطرح  یاتكل  1400ماه    يبهشتو ششم ارد  یستدر ب  ياسالم   یمجلس شورا  يندگاننما

  ي حاضر در جلسه علن  يندهنما  250ممتنع از مجموع    یرأ  3مخالف و    یرأ  25موافق،    یرأ  199را با    شوديشناخته م 

موضوع را   ی، طرح مزبور به صورت دو شور یاتجزئ ررسيب یشنهادمجلس ضمن موافقت با پ يندگانكردند. نما يبتصو

  یت، طرح مزبور موسوم به »مسئول بررسي    در حال حاضرارجاع دادند.    ي الماس  یمجلس شورا  ی اقتصاد  یسیون به كم 

در كمیسیون اقتصادی به پايان رسیده و گزارش نهايي   «يرانا  ي اسالم  ی جمهور  یبانك مركز  يف اهداف، ساختار و وظا

   شور دوم برای بررسي به صحن علني ارسال شده است.

موضوع مباحثات    و در خالل بررسي شور دوم طرح مذكور  تصويب كلیاتي كه پس از  موضوعات  ينتراز مهم  يکي

بانك مركز  1ي استقالل قانون  یزان، م گرفت  فراوان قرار به  بود.  یاعطا شده  از متخصصان    یاعده  در شور اول طرح 

  یهااستقالل مرسوم بانك   یزانفراتر از م  یاربس  شور اولدر    یاعطا شده به بانك مركز  ياستقالل قانون  یزانند م بود  معتقد

  از صاحب نظران،  يگرد  ی ااست. در مقابل عده  يافته  توسعه  یاز كشورها  يبرخ  ي مختلف و حت  شورهایدر ك   یمركز

از منظر استقالل بانك   يو حت  یاستقالل بانك مركز ینتأم یالزم برا یها شده را فاقد حداقل يادطرح  همان شور اول 

پول تنامطلوب  ي احکام  یدارا  یمركز قانون  از  بانک   ير  مصوب    يو  اين    .دانستندمي  1351كشور  مشاهده  از  پس 

از سوی منتقديناظهارنظر ايجاد    ،های متعارض  اول  ،  حاق واقع در  كه    بوداين  شد  ميسؤالي كه  طرح مجلس،  شور 

و اكنون پس از آنکه شور دوم طرح در كمیسیون اقتصادی نهايي  ؟  بودساخته  از دولت  »چقدر« بانك مركزی را مستقل  

مستلزم    تپاسخگويي به اين سواالشده است، میزان استقالل بانك مركزی نسبت به شور اول چقدر تغییر كرده است.  

ن  تحقیقي غیر جانبدارانه و مبتني بر شاخصهای مشخص و علمي برای اندازه گیری استقالل بانك مركزی و مقايسه آ

 های مركزی است. با اندازه استقالل ساير بانك 

ابعاد مختلف مفهوم استقالل بانك    یقدق  يحكه متضمن تشر  يژه و  یقتحق  يكوجود    رسد ياساس به نظر م   ينبر ا

است.  ی  ضرور  ،باشد  یندر سطح قوان  یاستقالل بانك مركز  یزان م  یریگاندازه  یمشخص برا  یارهایمعارائه  و    یمركز

اعطا شده به  ي استقالل قانون یزاناز م  يمناسب  يرموجود، تصو ی اقتصاد یات از ادب یریگبا بهره توانديموصوف م  یق تحق 

  ي اسالم  یجمهور  یبانك مركز  يفاهداف، ساختار و وظا  یت، »مسئول  طرحدو ويرايش شور اول و دوم  در    یبانك مركز

با وضعیت    كمیسیون اقتصادی از منظر استقالل قانونيدر ادامه هر دو گزارش شور اول و دوم    لذا   ارايه دهد.   «يرانا
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 مورد مقايسه قرار گرفته است.  كشور  قوانین موجود

در گزارش حاضر سعي شده است بدون سوگیری مثبت يا منفي نسبت به مقوله استقالل بانك مركزی، میزان  

گیری شده  اندازه   در ادبیات  های موجودبر اساس معیار  )شور اول و دوم(  در طرح نامبرده  از دولت   استقالل بانك مركزی

  گیری و مقايسه استقالل نیز، قوانین موجود و احکام قانوني طرح پیشنهادی و با وضعیت فعلي مقايسه گردد. مبنای اندازه

استقالل قانوني از اين جهت است كه مشخص شود مساله گزارش حاضر    برتأكید  است.    و دوم در گزارش شور اول  

به علت ضعف حاكمیت   قانوني ممکن است  استقالل بانك مركزی در عرصه عمل و واقعیت نیست چرا كه استقالل 

تقالل  يا داليل ديگر به مرحله اجرا نرسد و علي رغم اينکه بانك مركزی استقالل قانوني دارد در عمل فاقد اس  1قانون

 الزم باشد.

و    ی را تبیینبانك مركز  ي استقالل قانون  یریاندازه گ  یهاابعاد و شاخص  كندتالش ميگزارش حاضر    بنابراين

اهداف، ساختار و    ت،ی»مسئولطرح  در  بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران    ي قانون  استقالل  زانیمتصوير مناسبي از  

بخش دوم،    در  مبنا  اين  ارائه نمايد. بر  در قالب گزارش شور اول و دوم  ران«يا  ياسالم  یجمهور  یبانك مركز  فيوظا

بانك مركزی كه در شاخص ابعاد استقالل  قرار ميمعنا و  به گیرد تبیین ميهای آن مورد استفاده  شود. بخش سوم 

م تصويری از میزان  گیری استقالل بانك مركزی در ادبیات اقتصادی اختصاص دارد. بخش چهارهای اندازهتبیین شاخص

و مقايسه آن با  اشاره شده  طرح    دو ويرايش شور اول و دوم  در بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران    يقانون  استقالل

 پردازد.بندی مباحث به بیان مالحظات پاياني ميدهد و نهايتا  بخش پنجم ضمن جمعوضعیت فعلي به دست مي

 

 مركزي جایگاه و ابعاد استقالل بانک . 1

هايي  و حتي شاخص  انددر ادبیات اقتصادی، مقاالت و نوشتارهای مختلفي به تبیین ابعاد استقالل بانك مركزی پرداخته

اند كه در ادامه برخي از اين تحقیقات مورد بررسي قرار  گیری میزان استقالل بانك مركزی پیشنهاد دادهنیز برای اندازه

های  مقدّم بر معرفي ابعاد و شاخص  ،داشتن تصوير روشن از يك مفهوم و جايگاه آن  گیرد. لیکن با عنايت به اينکهمي

شود جايگاه استقالل بانك مركزی تبیین شود تا زمینه برای معرفي  باشد در اين بخش تالش ميگیری آن مياندازه

استقالل    زانیم  ير هنگام بررسد  گريد  عبارت  به  های استقالل بانك مركزی در قانون فراهم شود.ابعاد استقالل و شاخص

استقالل بانك    گاه يو جا  فياست تعر  الزم   ابتدا   ، یكشور و شور اول و دوم طرح بانك مركز  ی جار   نیقواندر    یبانك مركز

  و  کرد يرو  نيا  به  توجه  با  سپس   و   گردد  مشخص  است  یمركز   بانك  به  ي بخش  استقالل   مدافع   كه  یکرديرو  در   یمركز

  یمركز  بانك  طرح   دوم  و   اول   شور   و  كشور   ي فعل   نیقوان  اجزاء   از   كدام   هر  در   یمركز  بانك  استقالل   زانیم   آن،   ابعاد

به    يدر خصوص ضرورت استقالل بخش   ن یاقناع مخاطب  یبخش برا  نيموضوع ا  نییاست كه تب  يع ی. طبگردد  مشخص

  استقالل ضرورت  رامونیپ  بحث  و  نبوده ي موضوع  ن یچن بخش  ن يا هدف  اساسا   رايز  نباشد؛ يكافاز دولت  ی بانك مركز

  انیتناسب م  جاديا  یبرا  يي الگو  ي طراح  و   آن  رامون یپ  ي اساس  قانون  یها   تيمحدو  ران،يا  در  ی مركز  بانك  به  ي بخش

 .طلبديم  يگزارش مستقل   رانيدر ا ی به بانك مركز ي بخش تیاستقالل و مسئول

 

1  . Rule of law 
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 در جلوگیري از آن  مركزي  بانک  استقالل   جایگاه تورم و  و تداوم  فرآیند ایجاد  :  1  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و اين  مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته بلندمدت، همواره  در بازه  ترين عامل تورم  رشد نقدينگي به عنوان مهم

در اين ديدگاه گفته  .  1  موضوع منجر به بیان استدالل در زمینه استقالل بخشي به بانك مركزی از دولت گرديده است

توان به  مي  گذارند، ميدر كنار ساير عواملي كه در كوتاه مدت بر تورم اثر    باالی مزمن   يابي تورمبه منظور ريشه  شودمي

تواند منجر به رشد نقدينگي و تورم  ترين عاملي كه ميمهم  در اين زمینهعوامل موثر بر رشد نقدينگي تمركز نمود.  

های اقتصادی را در گرو خلق نقدينگي يا پايه  سیاستهايي در اقتصاد است كه تداوم حیات برخي از  شود، وجود ناترازی

( توضیح داده شده است. پس  1شکل )قالب  در    شود. اين فرآيند پولي منتهي مي  هایو به رشد باالی كل  قرار دادهپولي  

در ايجاد تورم، میتوان به اهمیّت و جايگاه موضوع استقالل بانك مركزی پي    هااز مشخص شدن نحوه اثرگذاری ناترازی

 برد كه در ادامه توضیح داده شده است.

خصوصي با زيان انباشته مواجه شده و افزايش زيان انباشته    يا دولتي  اعم از    ي هنگامي كه نهادهاي  ، به طور ساده

.  خواهند بود  بدهي  - دارايي  ناترازی   ها مصداق نهادهای واجد نهاد  آن   ، منجر به منفي شدن حقوق صاحبان سهام گردد

شود.  به ناترازی مزمن تبديل ميعمال   در طول زمان افزايش يابد،  حتي  به شکل دائمي بوده و   های يك نهاداگر ناترازی

اما به داليل  د.  شونو از اقتصاد خارج ميشوند  های با ناترازی مزمن عمال  ورشکسته مينهاد ها و  به طور طبیعي شركت

 

ي  تحلیل جامع ناظر به عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران به تفكیك بلندمدت و كوتاه مدت نیازمند تهیه و تدوين گزارش مجزا و بحث مفصل   .1

های فصلی تورم که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر میشود نکاتی در  است كه اين گزارش اقتضاي چنین تفصیلي را ندارد. در گزارش 
 د دارد. این خصوص وجو

تحمیل هزینه ناکارآمدی بخش های دولتی و خصوصی به کل مردم و اقتصاد

افزایش متغیرهای پولی و تداوم تورم

پولی سازی ناترازی ایجاد شده

ایجاد ناترازی های مزمن و دائمی در اقتصاد

وجود مشكالت ساختاری در بخش های دولتی و خصوصی
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نهادهايي  سازی بدهي آنها جلوگیری به عمل آيد. تنها از طريق پولي هابرخي از آنمختلف ممکن است از ورشکستگي 

امکان پولي كردن بدهي خود را دارند كه به هر طريق ممکن امکان دريافت تسهیالت مستمر را از نظام بانکي )بانکها  

كسری  توانند از طريق دريافت پايه پولي و عدم تسويه آن،  های دولتي ميو بخش يا بانك مركزی( داشته باشند. دولت

توانند به واسطه اهمیت سیستمي و مسأله  ها نیز ميخود بانك   خود را پولي كرده و به فعالیت خود ادامه دهند.ی  بودجه

جبران كنند و از اين طرق به حیات مالي  ناترازی خود را طريق استقراض مداوم از بانك مركزی   1بزرگ توقف ناپذير

توانند از طريق دريافت تسهیالت از  مي ناترازیهای وابسته به بانکها نیز در صورت همچنین شركت خود تداوم بخشند.

میزان    بیش از   نقدينگي  پايه پولي و   به افزايش رشد منجر  همه اين سازوكارها در نهايت  بانك خود، ادامه فعالیت دهند. 

 تواند تورم ايجاد كند. و از اين طريق مي خش واقعي گرديدهرشد ب

  و  مركزی   بانك  به   يدر بخش دولت   يجادشده ا  ناترازی  سرايت   احتمال   از دولت مستقل باشند،   یمركز  ی بانکها  اگر

  دولت  مخارج  و   درآمدها  كه  صورتي  در   دقیقتر  عبارت   به .  رود()البته لزوما  از بین نمي  يابدمي  كاهش   آن   شدن  پولي

به سمت منابع    يجادشده بودجه ا  ی دولتها به منظور جبران كسر  گردد،   بودجه   در   مزمن   ناترازی   به   منجر  و   نبوده   متعادل 

  یالت تسه يافت و موسسات وابسته به دولت امکان در هاشركتاگر  همچنین . كنندي حركت م يپول  يه و پا ی بانك مركز

داشته   را  آن  بازپرداخت  عدم  و    رشد و    ي پول  يهپا  حجم   افزايش   به  منجر   يادشده   عملیات در مجموع  باشند  مستمر 

  در به نحو موثرتری    تواندمي  باشد   برخوردار  كافي   استقالل  از   مختلف  ابعاد   در   یبانك مركز  اگرشد.    خواهد  نقدينگي 

  تورم   و  پولي   متغیرهای   به  دولتي   بخش   یناتراز  يتو از سرا  مقاومت كردهاز حد    بیش  تسهیالت  و  پولي  پايه   ايجاد  مقابل

ترسیم  .كند  جلوگیری فرآيند  اين شرايط  بدهي  پوليامکان    شود.متوقف مي  1شده در شکل  در  يك مخاطره  سازی 

خودداری    از مهار كسری بودجه  ، دولتبه پشتوانه منابع بانك مركزیكند و آن هم اينکه  اخالقي نیز برای دولت ايجاد مي 

 خواهد داشت.  بلندپروازی در مقايسه با حالتي كه چنین منابعي در اختیارش نیست، گرايش بیشتری به و  كندمي

از مباحث گفته شده واضح است كه برای جلوگیری از پولي شدن ناترازی عالوه بر استقالل بانك مركزی از دولت،  

های دولت  مند نمودن بدهيودجه و قاعدهكاهش ناترازی بموارد ديگری نظیر استقالل بانك مركزی از شبکه بانکي،  

رغم اهمیّت هر كدام از عوامل  رسد. عليالزم به نظر مي ها ديگر شركتورشکستگي بانکها و مناسب برای وجود قوانین 

گیری آن پرداخته و بررسي ساير عوامل  ياد شده، گزارش حاضر صرفا  به استقالل قانوني بانك مركزی از دولت و اندازه 

 های ديگر محوّل شده است.رشبه گزا

ابعاد استقالل   بانك مركزی    «19962سند »پیشرفت در مسیر همگرايي  بانك مركزی،  در مورد  منتشره توسط 

نهادی،    مركزی  بانك   استقالل،  اروپا جنبه  چهار  انسانياز  بررسي  نیروی  قابل  مالي  و  عملیاتي  به  داند مي،  دلیل  كه 

عي و عیني، در ادامه بر اين اساس و بر اساس  ق سند مزبور و نزديك بودن آن با مفاهیم واجامعیت تعريف ارائه شده در 

شود. لیکن پیش از آن تبیین تمايز بین استقالل  ابعاد استقالل بانك مركزی تشريح مي  ،   ( 2007)  3نتايج بررسي اسماگي 

 

1  . Too Big To Fail 

2  . Progress towards convergence (EMI) 1996  

ها در وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ایتالیا و نیز  اقتصادان ایتالیاتی که دارای سوابق اجرایی قابل توجه از جمله تصدی برخی سمت   .3

های بزرگ و مشهور  از جمله بانک   Société Généraleوسایته جنرال )( و رئیس هیأت مدیره بانک سECBهیأت عامل بانک مرکزی اروپا )

 المللی( است. فرانسوِی فعال در عرصه بین 
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 در ادبیات بانکداری مركزی ضروری است. 2استقالل در ابزار و  1در اهداف 

باشد قانون بانك مركزی را صرفا   با بیان اين كه در مواردی فاصله بین نظريه و عمل قابل توجه مي   (، 2007)   اسماگي 

های بسیاری برای  آورد و با اشاره به اين كه انگیزه يك شرط الزم و نه كافي برای تأمین استقالل بانك مركزی به شمار مي 

اظر بر استقالل بانك مركزی وجود دارد معتقد است برای تأمین استقالل بانك مركزی  اثر كردن يا دور زدن احکام قانوني ن بي 

شده در عرصه عمل موفق به وارد آوردن خدشه به  های ياد ني به كار برد تا انگیزه بايد دقت بسیاری در انتخاب عبارات قانو 

ا نبايد صرفا  از بانك مركزی، دولت، پارلمان  استقالل بانك مركزی نشوند. عالوه بر اين وظیفه حفظ استقالل بانك مركزی ر 

 ها بايد نسبت به آن حساس باشند. و مقامات سیاسي مطالبه نمود بلکه كل جامعه از جمله رسانه 

 

 استقالل بانک مركزي  ابعاد. 2

 استقالل در اهداف و استقالل در ابزار . 2-1

ابزار و    3استقالل در اهداف   ه يك تفکیك شناخته شده در ادبیات بانکداری مركزی دوگان بانك مركزی    4استقالل در 

مي قانون مشخص  در  مركزی  بانك  اهداف  معموال   مهماست.  و  بانك شود  قانوني  اهداف  زمینه  ترين  در  مركزی  های 

ها )ثبات پولي(، حمايت از ثبات مالي، حمايت از رشد اقتصادی و كمك به اشتغال و  سیاست پولي عمدتا  ثبات قیمت

های مركزی  ها و نظام بانکي در مورد بانك فظ ثبات و سالمت بانك های اقتصادی كشور و همچنین ححمايت از سیاست

ها به عنوان هدف اصلي بانك  باشد. در برخي كشورها در قانون بانك مركزی ثبات قیمتدارای نقش ناظر بانکي مي

 5. گرددها ميپرداختن به ساير اهداف منوط به عدم تخطي از هدف ثبات قیمت شده و مركزی اعالم  

های مركزی  ها از جمله اهداف غیر قابل مناقشه برای بانك ورت با عنايت به اين كه هدف ثبات قیمتدر هر ص

درصد    2مطابق با ادبیات مرسوم بانکداری مركزی ثبات قیمتي به تورم پايین و اندک نظیر رغم اين كه باشد و عليمي

 ( لیکن در عرصه اجرا همواره اين سؤال 1994ن كه در تصمیمات اقتصادی اختالل ايجاد نکند )گرينسپ شوداطالق مي

مطرح خواهد بود كه میزان تورمي كه بتوان آن را به عنوان مصداق ثبات قیمتي در نظر گرفت چه میزان و بر اساس 

های مركزی با برخورداری از »استقالل در اهداف« اين  گیری است. بر اين اساس برخي بانك چه شاخصي قابل اندازه

های مركزی صرفا  از  ارند كه خود میزان عددی تورم هدف را تعیین و اعالم كنند لیکن دسته ديگری از بانك امکان را د

ای نرخ هدف تورم را طي يك نامه رسمي به بانك  »استقالل در ابزار« برخوردار هستند و معموال  دولت به صورت دوره

هدف تورمي بانك مركزی را به آن بانك ابالغ    6داری زانهكند. برای نمونه در كشور انگلستان وزير خمركزی اعالم مي

 (. 2010باشد )والش،  دارای استقالل در اهداف مي بانك مركزی آمريکا )فدرال رزرو(كند در مقابل مي

  اعطای   ضرورت  دهنده  نشان  را  یاقتصاد   یاتادب  یبند ( جمع51  صص،  2007)  میشکین  فوق،  با توجه به موارد

 

1  . Goal independence 

2 .Instrument independence 

3 .Goal independent 

4 . Instrument independence 

مجلس با عنوان »بررسی تطبیقی قوانین بانکهای مرکزی کشورهای منتخب«  هاي  توانید به گزارش مركز پژوهشبرای مطالعه بیشتر می   .5

 مراجعه نمایید.

6 . The chancellor of the Exchequer 
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  برای   سیاسي   تعهد   نوعي  من ضمت  را   دولت  توسط  هدف  تورم  میزان  اعالم  و  دانديم  یبه بانك مركزدر ابزار    استقالل 

اداندمي  دموكراتیك  اصول   رعايت   و   قیمتي   ثبات   از   پشتیباني   زمینه   در   دولت از    یاری است كه در بس  ي در حال  ين. 

 .باشندياستقالل در اهداف م  ی دارا یمركز یهاكشورها بانك 

 

 1نهادي  استقالل . 2-2

نهادی در حقیقت به رسمیت شناختن    صرف نظر از اين كه بانك مركزی دارای استقالل در اهداف يا ابزار باشد، استقالل

گیری موجود در دولت و ساير  گذاری پولي/نظارت بانکي بانك مركزی از سلسله مراتب تصمیمو مجزا بودن سیاست

و ماده    2( معاهده اتحاديه اروپا و معاهده ايجاد تشکل اروپايي )اتحاديه اروپا( 810های مشابه است. مفاد ماده )دستگاه

 4ای به معاهده موصوف استكه الحاقیه  3های مركزی و بانك مركزی اروپا ( از فصل سوم معاهده سیستم اروپايي بانك 7)

 كند: را بیان مي نهادی به شرح زير مفهوم استقالل 

  اراتیاخت   یریکارگ در ب د يها نباآن  ی ریگ می اركان تصم  ی و اعضا  ي مل   ی مركز  ی هاه بانك اروپا و ن  ی نه بانك مركز»

دستور    افتيدر  یتقاضا  ، يسند حقوق  نيمعاهده و ا  نيشده به آنها به موجب ا  ضيتفو  ی هاتیو مسئول   فيو انجام وظا

  یرویاز دستورات آنها پ   اياركان را داشته باشند    ريسا  اي  عضو  یها )اروپا(، دولت  تشکل/ ه ياتحاد  یهاسازمان  اي از اركان  

تالش كنند    دياصل بوده و نبا  نيا  تيعضو موظف به رعا  یهاو دولت  )اروپا(  تشکل/هياتحاد  یهاسازمان  ا يكنند. اركان  

 . «دهند  رقرا ریها تحت تأثآن فيرا در انجام وظا يمل ی مركز یهابانك  اي اروپا و  یبانك مركز  ی ریگمی اركان تصم

نهادی بايد به اين نکته توجه داشت كه ماده فوق را بايد در اين بستر تفسیر نمود كه    برای درک بهتر استقالل 

بانك  و  اروپا  بانك بانك مركزی  اروپايي  ملي عضو سیستم  قانونهای  اسناد  های مركزی، خود دارای  و  های مشخص 

بکارگیری  گیری در  گذاری پولي و بعضا  نظارت بانکي و امکان تصمیمهستند كه سیاست  حقوقي باالدستي مرتبط با خود

ها و ثبات و سالمت نظام  ابزارهای الزم در اين رابطه را به بانك مركزی تفويض و اهداف مشخصي نظیر ثبات قیمت

مقامات اروپايي اجازه قانوني    ها وهای مركزی ياد شده معین نموده است. در اين چارچوب دولتبانکي را برای بانك 

های مركزی در خصوص سیاست پولي و نظارت بانکي را ندارند. اين امر مانع همکاری  برای تحمیل نظرات خود به بانك 

ها و بانك مركزی بايد همگام با يکديگر در  مابین نیست بلکه دولتها در امور فيهای مركزی با دولتيا مشورت بانك 

گیری نهايي در مورد سیاست  تصادی كشورهای عضو گام بردارند لیکن اختیار و مسئولیت تصمیممسیر حل مشکالت اق

قوانین و اسناد حقوقي باالدستي يعني ثبات قیمت ها، ثبات و  پولي و نظارت بانکي برای رسیدن به اهداف مقرر در 

 

1. Institutional Independence 

2 .The Treaty On European Union And Of The Treaty Establishing The European Community 

3 . Protocol On The Statute Of The European System Of Central Banks And Of The European Central Bank 

4 .Chapter III: Organization Of The ESCB 

Article  - 7 

 Independence 

In accordance with Article 108 of this Treaty, when exercising the powers and carrying out the tasks and  duties 

conferred upon them by this Treaty and this Statute, neither the ECB, nor a national central bank, nor  any member 

of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Community institutions or  bodies, from any 

government of a Member State or from any other body. The Community institutions and  bodies and the 

governments of the Member States undertake to respect this principle and not to seek to  influence the members of 

the decision-making bodies of the ECB or of the national central banks in the performance of their tasks. 
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همکاری و گفتگو میان مقامات/اركان  باشد. در همین راستا وجود سازوكارهای  سالمت نظام بانکي با بانك مركزی مي

 باشد.كشور و بانك مركزی مشروط به اين كه نافي استقالل بانك مركزی و محرمانگي اطالعات نباشد فاقد ايراد مي

 ها، مقامات و اركان مربوط مجاز به موارد زير نیستند: بر اين اساس دولت

تصمیماتي كه به موجب قانون اختیار انجام يا اتخاذ موضع  دادن دستور به بانك مركزی در مورد وظايف و   .1

 ها به بانك مركزی محوّل شده است؛ در مورد آن

داشتن حق تأيید )به معنای منوط بودن تصمیم بانك مركزی به تصويب در مرجع ديگر(، تعلیق، لغو و به تأخیر   .2

 اختیارات خود و با رعايت شرايط قانوني أخذ نموده است؛ انداختن جزئي يا كلي تصمیماتي كه بانك مركزی در حدود وظايف و  

 گیری بانك مركزی. شركت با حق رأی در جلسات تصمیم .3

 

 1نیروي انساني استقالل. 3-2

تعارض  مركزی و همچنین مديريت    بانك   اركان  اعضای  مسئولیت  دوره  و  انتخاب  نحوه  به  مربوط  يانسان  یروین  استقالل

بر اساس اين جنبه از استقالل قانوني، در حالي كه الجرم انتصاب اعضای اركان بانك مركزی  .  است  منافع اين اعضا

با تعیین معیارها و شرايط دقیق نصب    شود كه اين نصب و عزلگفته ميپذيرد توسط مقامات سیاسي كشور صورت مي

كزی صرفا  به دلیل صالحديد مقام  از نصب و عزل مقامات بانك مر  بايد انجام شود و  و عزل اعضای اركان بانك مركزی

 راستا: اين  ربط جلوگیری به عمل آيد. درسیاسي ذی

افراد فاقد تخصص و صالحیت الزم در   .1 انتصاب  از  بانك مركزی  اركان  قانوني شرايط اعضای  ضمن تصريح 

 آيد.  اركان بانك مركزی ممانعت به عمل مي

  و اخالقي  ضوابط  رعايت   و اهداف، قوانین از  تخطي عدم  شرط  به)اعضای اركان بانك مركزی   مسئولیت  دوره .2

 شود. انتخاباتي در نظر گرفته مي و  سیاسي های سال و تا حد ممکن غیر منطبق با دوره 5معموال  بیشتر از  (ایحرفه

م و نقض عمدتا  فاحش  شرايط مشخص و محدودی نظیر از دست دادن شرايط انتصاب، مباشرت به ارتکاب جر .3

ای و عمدتا  مشروط به ثابت شدن اعتبار داليل عزل در دادگاه صالحه برای فراهم شدن امکان عزل اعضای  ضوابط حرفه

 . شوداركان بانك مركزی در نظر گرفته مي

از جمله پديده دربتعارض  مديريت هر نوع   .4 های گردان يا وابستگي به احزاب سیاسي كه بتواند به منافع 

گذاری پولي/نظارت بانکي را تحت تأثیر مالحظات غیرتخصصي و نامرتبط قرار  صورت مستقیم يا غیرمستقیم سیاست

 گیرد. دهد مورد توجه قرار مي

بر استقالل بخشي بانك مركزی از    يانسان  یروینمکانیزم اثرگذاری استقالل  چنانچه از توضیح فوق پیدا است،  

ها و مقامات سیاسي  كند كه دولتدر درجه اول از اين امر ممانعت مي  نیروی انساني   استقالل  دولت به اين شرح است كه 

گذار پولي/ناظر بانکي را با دستورات صادره از سوی مقامات  بتوانند با تغییر دادن اعضای اركان بانك مركزی، سیاست

تعارض  اهداف سیاست پولي/نظارت بانکي متباين هستند، همراه سازند و در درجه دوم مديريت آثار سوء    سیاسي كه با 

 دهد.گذاری پولي/نظارت بانکي را در كانون توجه قرار ميمنافع اعضای اركان بانك مركزی بر سیاست

 

1  . Personnel Independence 
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 1عملکردي  استقالل  .۴-2

  را  امکان   اين   مركزی  بانك  به   است كه اين بعد از استقالل شود اين  گفته مي  ی استقالل عملکردكاركردی كه برای  

در مورد استفاده از اختیارات قانوني خود برای نیل به اهداف   جانبي  فشارهای  از  فارغ  و  به طور مستقل   كه  دهدمي

نظر از  بنابراين صرف    كند.  گیری و اقدامها و ثبات و سالمت نظام بانکي تصمیممصرّح در قانون از جمله ثبات قیمت

اينکه بانك مركزی دارای استقالل در اهداف يا ابزار باشد، هر وظیفه محوّله به بانك مركزی يا شرايطي كه مانع استفاده  

اثربخش بانك مركزی از اختیارات و وظايف قانوني خود در راستای تأمین اهداف تعیین شده در قانون برای بانك مركزی  

قیمت) ثبات  ثبات و سالمنظیر  و  بانکيها  نظام  استقالل عملکردی مي  ،شود  (ت  های  شاخصدرخصوص  باشد.  نافي 

مواردی نظیر مکلّف نمودن بانك مركزی به تأمین كسری بودجه يا    ،گیری استقالل عملکردیشده برای اندازه معرفي

پايدار و غیرمنضبط، بي  ای نا های مالي و بودجهخريد اوراق دولتي در مرحله انتشار يا بازار اولیه، دنبال نمودن سیاست

از جمله مواردی    های مختلف يا فعالین بازارهای مالي به بانك مركزیثباتي نظام بانکي/مالي و تحمیل ترجیحات بخش

. بر همین اساس و با توجه به اين كه به صورت تاريخي شرايط  دهداست كه نمره استقالل بانك مركزی را كاهش مي

معموال  در قوانین بانك مركزی تکیه تأمین    ، های مركزی داشته استب استقالل بانك ای دولت نقش مهمي در سلبودجه 

 شود.مالي دولت بر منابع بانك مركزی به شدت محدود مي

 

 2مالي  استقالل.  ۵-2

و عملکردی مستقل باشد لیکن نتواند    نیروی انسانيتجربه نشان داده است چنانچه يك بانك مركزی از منظر نهادی،  

های خود را به صورت مستقل تأمین و به كارگیری كند در عمل امکان الزم برای منابع مالي الزم برای انجام فعالیت

  از   مركزی  بانك  كه   است  اين  مالي   استقالل   از  ديگر منظور   تحقق اهداف مقرر برای خود را نخواهد داشت. به عبارت

 .  بماند به نحوی كه مانع انجام وظايف محوله گردد، محفوظ خود اداری  های هزينه و دروني بودجه بر محدوديت تحمل

  4«3س لبانك مركزی به دولت را به قرار گرفتن بانك مركزی تحت فشار »شمشیر داموك  مالي   وابستگي  (2007)  اسماگي

اختیار بانك مركزی در تهیه و تصويب    (1)  شمرد:برميتشبیه كرده و چهار محور مهم استقالل مالي بانك مركزی را  

اعد سازگار با مفهوم استقالل  تصريح قو(  3)های حسابداری مختص بانك مركزی،  تعیین و اعمال رويه  ( 2) بودجه خود،

 های الزم برای انجام وظايف نظارتي.  تأمین هزينه (4) و شفاف در خصوص توزيع سود در قانون بانك مركزی و

های قابل توجه در بررسي آثار تصمیمات مختلف بر استقالل مالي بانك مركزی و میزان اهمیت آن،  از جمله مثال

نهاد وزارت دارايي كشور فنالند داير بر اصالح قانون بانك مركزی آن كشور در سال  مواجهه بانك مركزی اروپا با پیش

بانك مركزی فنالند مجبور به كاهش سرمايه از محل فروش بخشي از ذخائر ارزی،    ،است. در اصالحیه موصوف  2003

واكنش به آن بانك    های احتیاطي و مالي و پرداخت تمامي سود خود به دولت شده بود. درمحدود نمودن اندوخته

 

1. Functional Independence 

2 .Financial Independence 

  حث معمولی سیاسی و اجتماعی عبارت داستان اساطیری گرفته شده که مقصود از آن در مبایک  عبارت مصطلح »شمشیر داموکلس« از    .3

عبارت »شمشیر    جا همدر این  کند. و واکنشی را دچار مخاطره می است از یک خطر حادّ، یک تهدید دائمی که همیشه موجود است و هر حرکت  
 دهد. سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را نشان میداموکلس« خطر 

4 . Damocles’ sword 
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فنالند و متعارض با تعهد  مركزی  مركزی اروپا، اصالحیه پیشنهادی دولت فنالند را واجد آثار سوء بر وضعیت مالي بانك  

نیز بانك مركزی اروپا    2002در سال    1. های مركزی اعالم كردهای عضو اتحاديه اروپا برای رعايت استقالل بانك دولت

باشد را به  های مركزی دنیا و ارائه دهنده جوايز نوبل اقتصاد ميترين بانك ه يکي از با سابقهقانون بانك مركزی سوئد ك

های الزم در اين زمینه برای  يع سود ساالنه بانك مركزی و نبودن محدوديتزدلیل ابهامات موجود در مورد نحوه تو

در كشور ايران نیز تجربه    2.انك مركزی سوئد اعالم كردها و منابع مالي مورد نیاز، مغاير با استقالل مالي ب تأمین اندوخته

های  اختالف دولت و مجلس شورای اسالمي در خصوص شناسايي سود از محل مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي

  ی هايها و بدهييدارا  رینحوه محاسبه و اعمال تسع ارزی بانك مركزی و برداشت دولت از آن كه منجر به تصويب قانون »

شاهدی بر اهمیت تدوين احکام قانوني مناسب برای    ، گرديد  1392« در سال  رانيا  يماسال  ی جمهور  ی بانك مركز  یارز

 باشد.تامین استقالل مالي بانك مركزی مي

گیری استقالل قانوني بانك مركزی  با نظرداشت به ابعاد ذكر شده برای استقالل بانك مركزی در ادامه نحوه اندازه

 شود. تبیین مي

 

 نک مركزي و معرفي تحقیقات رتبه بندي استقالل بانک مركزي در دنیاهاي استقالل باشاخص. 3

های نظری استقالل بانك مركزی، برخي از محققان نیز تالش كردند  گیری پايهدر ادبیات اقتصادی به موازات شکل

بانك  استقالل  اندازهمیزان  را  مختلف  كشورهای  مركزی  بانك  های  استقالل  افزايش  اثر  و  عملکرد  گیری  بر  مركزی 

اقتصادی كشورها را بررسي كنند. نسل اول تحقیقات ياد شده عمدتا  استقالل بانك مركزی را بر مبنای احکام قانوني  

های  كردند لیکن به مرور مشخص گرديد در موارد بسیاری، بانك گیری ميمندرج در قانون بانك مركزی كشورها اندازه

بودن استقاللمركزی علي دارا  به صورت غیررسمي   3قانوني   رغم  از دولت  4در عمل و  های كشور خود  فاقد استقالل 

از دخالتهستند و نمي به دور  اندازهتوانند وظايف محوله را  ادبیات  اين اساس  بر  انجام دهند.  آثار  های دولت  گیری 

های  استقالل بانك مركزی به صورت تدريجي اهمیت معیارهای استقالل بانك مركزی در عرصه عمل را با تركیب شاخص

های زماني مشخص يا صرفا  با مبنا قرار  هايي نظیر تواتر عزل رئیس كل بانك مركزی در بازهي و شاخصاستقالل قانون

((. لذا بايد اذعان  1995های دسته دوم مورد توجه بیشتر قرار داد ) برای نمونه ر.ک. به كاركرمن و وب ) دادن شاخص

بر همین اساس رابینسون   .رودنك مركزی به شمار ميداشت كه استقالل قانوني شرط الزم و نه كافي برای استقالل با 

( فاقد اثر بودن تصويب قوانین ناظر بر استقالل بانك مركزی در كشورهای  448و  447، صص  2012و عجم اوغلو )

 كنند. نظیر زيمباوه را امری طبیعي معرفي مي 5ت قانون یكماهای نهادی از منظر حدارای ضعف

های  كافي نبودن تأمین استقالل بانك مركزی در قانون برای اعمال سیاست  رغم توضیحات فوق در خصوصعلي

 

1 .  paragraph 8 of ECB opinion CON/2003/22 of 15 October 2003 at the request of the Finnish Ministry of Finance 

on a draft government proposal to amend the Suomen Pankki Act and other related acts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003AB0022 

2 . http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2002en.pdf 

3 . de jure 

4 . de facto 

5 . Rule of law 
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استقالل بانك مركزی    یزانم   یریاندازه گپولي به صورت مستقل و تخصصي، با عنايت به اين كه در تحقیق حاضر  

  ياسالم   ی جمهور  یبانك مركز  يفاهداف، ساختار و وظا  یت، مسئولطرح »  شور اول و دوم در    جمهوری اسالمي ايران 

بانك مركزی در    قانوني   استقالل گیری  های مورد استفاده برای اندازهباشد در اين بخش شاخصمورد نظر مي  «يرانا

 كانون توجه قرار دارد. 

های مركزی ارائه شده است لیکن  گیری استقالل قانوني بانك های متنوعي برای اندازهدر ادبیات اقتصادی، شاخص

و   مهم  بسیار  شاخص  شاخصدو  مركزی،  بانك  استقالل  ادبیات  در  شده  گريلي،  شناخته  توسط  شده  معرفي  های 

( است. نحوه تعیین شاخص گريلي، ماسیاندارو و تابلیني  1992( و كاركرمن، وب و نیاپتي )1991ماسیاندارو و تابلیني )

  ز دو زير شاخص ( نمايش داده شده است. همان گونه كه مشخص است اين شاخص متشکل ا1( در جدول )1991)

معیار مرتبط با مقام دارای اختیار انتصاب رئیس كل، رابطه    2و    2،  4به ترتیب    :استقالل سیاسي مشتمل بر  ، اولاست:  

  بودجه   ی كسر  ي پول  ینتأم معیار مرتبط با    2و    5استقالل اقتصادی مشتمل بر به ترتیب    ، دوم  ؛با دولت و ضوابط اساسي 

( در هر  1يا    0قانون بانك مركزی طبق اين شاخص از جمع ساده امتیازهای كسب شده )امتیاز نهايي    .يپول   یابزارهاو  

 آيد. معیار به دست مي

 

 ( 1۹۹1)   ينیتابل  و  اندارو یماس ، يلیگر  استقالل بانک مركزي پیشنهادي توسط  شاخص .  1  جدول

  گذاري()نام

 نوع استقالل 
 اعتبار گزاره )امتیاز(  گزاره  محور 

ي 
اس
سی
ل 
قال
ست
ا

 

ب 
صا
انت

 
 ( 0)خیر ( 1)بله  شود رئیس كل توسط دولت منصوب نمي

 ( 0) خیر ( 1) بله  شودسال منصوب مي  5رئیس كل برای دوره بیش از 

 ( 0) خیر ( 1) بله  شود هیچ يك از اعضای هیأت مديره توسط دولت منصوب نمي

 ( 0) خیر ( 1) بله  شوند سال منصوب مي 5همه اعضای هیأت مديره برای دوره بیش از 

با  
ه 
بط
را

ت
دول

 

 ( 0) خیر ( 1) بله  حضور اجباری نماينده دولت در هیأت مديره وجود ندارد 

 ( 0) خیر ( 1) بله  تأيید دولت برای اتخاذ تصمیم در مورد سیاست پولي الزامي نیست 

ي 
اس
اس
ط 
واب
ض

 

 ( 0) خیر ( 1) بله  الزام قانوني برای دنبال كردن ثبات پولي توسط بانك مركزی وجود دارد 

احکام قانوني برای تقويت موضع بانك مركزی در صورت بروز اختالف نظر با دولت 

 وجود دارد 
 ( 0) خیر ( 1) بله 

 جمع امتیازات مربوط به استقالل سیاسي 

ی
اد
ص
اقت
ل 
قال
ست
ا

 

ی  
سر

 ك
ي
پول
ن 
می
تأ

جه 
ود
ب

 

 ( 0) خیر ( 1) بله  ندارد سازوكار خودكاری برای دريافت اعتبار دولت از بانك مركزی وجود  

 ( 0) خیر ( 1) بله  گیرد اعتبار اعطايي مستقیم به دولت به نرخ بهره بازار صورت مي

 ( 0) خیر ( 1) بله  اعتبار اعطايي مستقیم به دولت موقت است

 ( 0) خیر ( 1) بله  اعتبار اعطايي مستقیم به دولت دارای محدوديت مقداری است 

 ( 0) خیر ( 1) بله  كند بازار اولیه اوراق دولت مشاركت نميبانك مركزی در  

ي 
پول
ی 
ها
زار
اب

 

 ( 0) خیر ( 1) بله  كند بانك مركزی نرخ تنزيل را تعیین مي

امتیاز(/ بانك مركزی به   2بانك مركزی وظیفه نظارت بانکي را بر عهده ندارد )

 امتیاز( صورت مشترک وظیفه نظارت بانکي را بر عهده دارد )ا 
 ( 0) خیر ( 2يا  1) بله 

 جمع امتیازات مربوط به استقالل اقتصادی

 .(1991) ينیتابل و اندارو یماس ، يليگر خذ:أم
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( را  1992( نحوه تعیین امتیاز مرتبط با استقالل قانوني با استفاده از شاخص كاركرمن، وب و نیاپتي )2جدول )

زير شاخص پیرامون رئیس كل، تعیین سیاست، اهداف    4امتیاز كسب شده در  دهي  دهد. شاخص مزبور از وزننشان مي

 آيد. ( به دست مي1تا  0دهي به دولت و معیارهای مرتبط با هر زير شاخص )عدد بین و محدوديت وام

 

 (1۹۹2كاركرمن، وب و نیاپتي )  استقالل بانک مركزي پیشنهادي توسط  شاخص.  2  جدول

 امتیاز معیار زیر بخش متغیر عنوان متغیر 
وزن  

 متغیر

 رئیس كل 

 دوره مسئولیت 

 1 سال  8بیشتر از  

0.05 

 0.75 سال   8تا  6بین 

 0.5 سال  5

 0.25 سال  4

 0 سال يا به صالحديد منصوب كننده 4كمتر از 

 مقام منصوب كننده 

 1 هیأت مديره بانك مركزی 

0.05 

 0.75 مجلس كمیسیوني متشکل از هیأت مديره، دولت و 

 0.5 مجلس 

 0.25 هیأت وزيران )مجموعا ( 

 0 يك يا دو عضو دولت 

 عزل

 1 فاقد سازوكار عزل 

0.05 

 0.83 گذاریفقط به داليل غیر مرتبط به سیاست

 0.67 به صالحديد هیأت مديره 

 0.5 به صالحديد مجلس 

 0.33 فراهم بودن عزل غیرمشروط توسط مجلس 

 0.17 به صالحديد دولت 

 0 فراهم بودن عزل غیرمشروط توسط دولت 

امکان تصدی همزمان  

سمت ديگر دولتي توسط  

 رئیس كل 

 1 خیر

 0.5 صرفا  با اجازه دولت  0.05

 0 فاقد محدوديت در اين رابطه 

 تعیین سیاست 

 مرجع تعیین سیاست 

 1 بانك مركزی به تنهايي 

0.05 
 0.67 مركزی مشاركت دارد لیکن اثرگذاری بانك كم است بانك 

 0.33 دهد بانك صرفا  به دولت مشاوره مي

 0 بانك فاقد اثر است 

گیر نهايي در  تصمیم 

 صورت بروز تعارض 

 1 بانك مركزی در موارد تصريح شده در قانون در راستای اهداف بانك 

0.05 

گذاری غیر مرتبط با اهداف بانك مركزی يا  سیاستدولت در مورد مرتبط با 

 در صورت بروز تعارض 
0.8 

 0.6 كمیسیوني متشکل از بانك مركزی، دولت و مجلس 

 0.4 گذاری مجلس در امور سیاست

گذاری منوط به طي فرآيند مشخص و با  دولت در مورد مرتبط با سیاست

 امکان اعتراض بانك مركزی 
0.2 

 0 دولت بدون هر گونه شرط 

 0.05 1 بانك مركزی به صورت فعال نقش در فرآيند بودجه  
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 امتیاز معیار زیر بخش متغیر عنوان متغیر 
وزن  

 متغیر

 0 بانك مركزی فاقد اثر  دولت

 اهداف 

 
ثبات قیمتي به تنهايي و دارای اولويت و بانك مركزی دارای اختیار تصمیم 

 نهايي در صورت بروز تعارض با اهداف دولت
1 

0.15 

 0.8 ثبات قیمتي تنها هدف 

 
 0.6 بات قیمتي به همراه ساير اهداف سازگار نظیر ثبات نظام بانکي ث

 0.4 ثبات قیمتي به همراه اهداف دارای تعارض بالقوه نظیر اشتغال كامل 

 
 0.2 فاقد هدف مصرح در قانون 

 0 اهداف مصرح بدون تصريح ثبات قیمتي

دهي به  ممنوعیت قرض

 دولت

 وثیقه دهي بدون قرض

 1 غیر مجاز 

0.15 
 0.67 درصد درآمدهای دولت  15مجاز با محدوديت حداكثر 

 0.33 درصد درآمدهای دولت  15مجاز با سقف مجاز باالتر از 

 0 مجاز و بدون محدوديت 

 دهي با وثیقهقرض

 1 غیر مجاز 

0.1 
 0.67 درصد درآمدهای دولت  15مجاز با محدوديت حداكثر 

 0.33 درصد درآمدهای دولت  15مجاز با سقف مجاز باالتر از 

 0 مجاز و بدون محدوديت 

دهي  شرايط قرض

)سررسید، نرخ بهره و  

 مقدار( 

 1 در اختیار بانك مركزی 

0.1 
 0.67 تعیین شده در قانون 

 0.33 طبق توافق بانك مركزی و دولت 

 0 طبق نظر دولت به تنهايي 

گیرندگان بالقوه از  قرض

 بانك مركزی 

 1 فقط دولت مركزی 

0.05 
 0.67 همه سطوح دولت 

 0.33 های دولتي موارد فوق و شركت

 0 بخش عمومي و خصوصي 

محدوديت میزان  

 دهي قرض

 1 به میزان اسمي 

0.025 
 0.67 سهمي از بدهي عندالمطالبه يا سرمايه بانك 

 0.33 دولت سهمي از درآمد 

 0 سهمي از هزينه دولت 

 ها سررسید وام

 1 ماه  6كمتر از 

0.025 
 0.67 سال  1كمتر از 

 0.33 سال  1بیشتر از  

 0 تعیین نشده 

 ها نرخ بهره وام

 1 باالتر از حداقل نرخ 

0.025 

 0.75 نرخ بازار 

 0.5 كمتر از بیشترين نرخ 

 0.25 تعیین نشده 

 0 بدون بهره برای استقراض دولت 

ممنوعیت خريد با فروش  

 اوراق دولت در بازار اولیه 

 1 بله 
0.025 

 0 خیر

 .(1992كاركرمن، وب و نیاپتي ) خذ:مأ
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، عملکردی و مالي تشريح شده برای استقالل بانك مركزی در بخش  نیروی انسانيبا در نظر گرفتن ابعاد نهادی،  

هاي فوق همه ابعاد یاد شده را به صورت كامل و دقیق پوشش  هیچ یک از شاخصسوم اين نوشتار، بديهي است  

شاخص از  هریک  و  است  مي نداده  را  مزبور  داد هاي  قرار  نقد  مورد  جهاتي  از  از    توان  استفاده  دامنه  لیکن 

در تحقیقات اقتصادی به میزاني   ( 1992) ي اپتیكاركرمن، وب و نياد شده به ويژه شاخص معرفي شده در  هایشاخص

ها به دست  های موصوف يا با اصالح جزيي آناست كه نتايج بسیاری از تحقیقات به نوعي مبتني بر استفاده از شاخص

شاخص  مي از  توجه  قابل  استفاده  اين،  بر  عالوه  نآيد.  و  وب  بسیار   ( 1992)  ي اپتیكاركرمن،  تحقیقات  موجب  1در   ،

های گذشته )سری زماني( و بین كشوری  های مركزی در طول دههان استقالل قانوني بانك های میزگیری دادهشکل

اهداف،    یت،مسئولطرح»  درتواند مبنای مناسبي برای تعیین وضعیت نسبي استقالل بانك مركزی  شده است كه مي

بخش    ،. با اين توضیحاتقرار گیرد  در مقايسه با ساير كشورها   « يرانا  ياسالم   یجمهور  ی بانك مركز  يفساختار و وظا

 پردازد. مي در وضعیت فعلي و مقايسه آن با طرح مجلسگیری استقالل قانوني بانك مركزی  اندازه به بعدی

 

 طرح مجلس و قوانین موجود در جایگاه ایران  ومركزي  گیري استقالل قانوني بانک اندازه. ۴

گیری استقالل قانوني بانك مركزی تالش  های معرفي شده در بخش قبل برای اندازهدر اين بخش با استفاده از شاخص

( و  3بانك مركزی ارائه شود. جدول )  طرح شور اول و دوم    در شود تصوير مناسبي از تغییر میزان استقالل قانوني  مي

و    (1991)  ي ن یتابل  و   اندارویماس   ، يليگر  بر مبنای شاخص   استقالل بانك مركزی   شاخصاعداد متناظر  ( به ترتیب  4)

مجلس شورای اسالمي را نمايش    طرح شور اول و دوم  قانون پولي و بانکي كشور،  در    (1992)  ي اپتیكاركرمن، وب و ن

، برمبنای  ( اعداد متناظر در مورد استقالل قانوني بانك مركزی4( و )3های جداول )دهد. در هر كدام از زيربخشمي

اصل قوانین در پاورقي ارجاع  به  طرح بانك مركزی استخراج شده و  شور اول و دوم  متن قانون پولي و بانکي و گزارش  

 داده شده است.

  

 

1  .  Garriga, A.C., 2016. Central bank independence in the world: A new data set. International Interactions, 42(5), pp.849-868. 
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در قانون پولي و   (1۹۹1)   ينیتابل  و  اندارو یماس ، يلیگر  استقالل بانک مركزي پیشنهادي توسط  شاخص   .3جدول  

 طرح مجلس شوراي اسالمي و دوم   شور اول  بانکي، متن

گذاري(نوع  )نام

 استقالل
 گزاره  محور 

اعتبار گزاره  

 )امتیاز( 

امتیاز قانون  

پولي و 

بانکي 

 كشور 

امتیاز طرح 

 مجلس

 )شور اول( 

امتیاز طرح 

مجلس)شور  

 دوم( 

ي 
اس
سی
ل 
قال
ست
ا

 

ب 
صا
انت

 

 30 20 10 ( 0خیر ) ( 1بله ) شود رئیس كل توسط دولت منصوب نمي

سال منصوب    5رئیس كل برای دوره بیش از 

 شودمي
 50 40 ( 0خیر ) ( 1بله )

60 

هیچ يك از اعضای هیأت مديره توسط دولت  

 شود منصوب نمي
 80 70 ( 0خیر ) ( 1بله )

90 

  5همه اعضای هیأت مديره برای دوره بیش از 

 شوند سال منصوب مي
 110 100 ( 0خیر ) ( 1بله )

120 

با 
ه 
بط
را

ت 
دول

 

حضور اجباری نماينده دولت در هیأت مديره  

 وجود ندارد 
 141 130 ( 0خیر ) ( 1بله )

150 

تأيید دولت برای اتخاذ تصمیم در مورد سیاست  

 پولي الزامي نیست 
 171 161 ( 0خیر ) ( 1بله )

181 

ي 
اس
اس
ط 
واب
ض

 

الزام قانوني برای دنبال كردن ثبات پولي توسط  

 بانك مركزی وجود دارد
 201 191 ( 0خیر ) ( 1بله )

211 

احکام قانوني برای تقويت موضع بانك مركزی  

 در صورت بروز اختالف نظر با دولت وجود دارد
 230 220 ( 0خیر ) ( 1بله )

240 

 2 3 2 جمع امتیازات مربوط به استقالل سیاسي

 

 (13۹3/ 2۴/8ی ایران )( مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالم2بند ) .1

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول   (۶بند )ب( ماده )  .2

 شور دوم.  «یرانا یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا یت،»طرح مسئول ( ۷بند )ب( ماده ) .3

 (13۹3/ 2۴/8) رانیا ی اسالم یجمهور یمصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکز صی مصوبه مجمع تشخ( 3بند ) .۴

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول   (8بند )پ( ماده )  .5

 شور دوم.  «یرانا یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا یت،»طرح مسئول ( ۷بند )ب( ماده ) .۶

 قانون برنامه ششم توسعه  15( ماده 2بند ) .۷

تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا   یاسالم   یجمهور  ی بانک مرکز  یف اهداف، ساختار و وظا   یت، »طرح مسئول  (۶بند )الف( و )ب( ماده )  .8

28/1/1۴00  

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۷( ماده )پ بند ) .۹

( قانون  18( و بند )ب( ماده ) 13۹3/ 8/ 2۴)   ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکز   ص ی مصوبه مجمع تشخ (  3بند )   . 10

 ( 13۹۶ـ  1۴00)   ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد (  15پولی و بانکی کشور و ماده ) 

تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول  (8( ماده )و پ  بند )الف  .11

 )با صرف نظر کردن از اعضای اجرایی هیأت عالی(  28/1/1۴00

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۷( ماده )ت بند ) .12

  ی جمهور  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یششم توسعه اقتصادقانون برنامه پنجساله (  15( قانون پولی و بانکی کشور و ماده )18بند )ب( ماده )  .13

 (13۹۶ـ 1۴00)  رانیا یاسالم 

 28/1/1۴00تاریخ چاپ   58به شماره ثبت  «یرانا یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز یفاهداف، ساختار و وظا یت،»طرح مسئول  (۶ماده ) .1۴

 ی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالم ۷ماده ) .15

 ( قانون پولی و بانکی کشور 10بند )الف( ماده ) .1۶

تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا  یت،»طرح مسئول(  11( ماده )2( و )1بند )  1۷

28/1/1۴00 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف  8ماده ) (1)بند  .18

 ( قانون پولی و بانکی کشور 10بند )ب( ماده ) .1۹

تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا   یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یف اهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول (  3( بند )ب( ماده )1جز )  .20

28/1/1۴00 

 ت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولی۷بند )ب( ماده )( 1جزء ) .21

 فقدان حکم صریح در این رابطه  .22

 فقدان حکم صریح در این رابطه  .23

 فقدان حکم صریح در این رابطه. . 2۴
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گذاري(نوع  )نام

 استقالل
 گزاره  محور 

اعتبار گزاره  

 )امتیاز( 

امتیاز قانون  

پولي و 

بانکي 

 كشور 

امتیاز طرح 

 مجلس

 )شور اول( 

امتیاز طرح 

مجلس)شور  

 دوم( 

ی
اد
ص
اقت
ل 
قال
ست
ا

 

جه 
ود
ی ب

سر
 ك
ي
پول
ن 
می
تأ

 

اعتبار دولت از  سازوكار خودكاری برای دريافت 

 بانك مركزی وجود ندارد 
 20 10 ( 0خیر ) ( 1بله )

30 

اعتبار اعطايي مستقیم به دولت به نرخ بهره بازار  

 گیرد صورت مي
 50 40 ( 0خیر ) ( 1بله )

60 

 91 81 71 ( 0خیر ) ( 1بله ) اعتبار اعطايي مستقیم به دولت موقت است

دولت دارای  اعتبار اعطايي مستقیم به 

 محدوديت مقداری است 
 111 101 ( 0خیر ) ( 1بله )

121 

بانك مركزی در بازار اولیه اوراق دولت مشاركت  

 كند نمي
 141 130 ( 0خیر ) ( 1بله )

151 

ي 
پول
ی 
ها
زار
اب

 

 181 171 161 ( 0خیر ) ( 1بله ) كند بانك مركزی نرخ تنزيل را تعیین مي

بانکي را بر عهده  بانك مركزی وظیفه نظارت  

امتیاز(/ بانك مركزی به صورت   2ندارد )

مشترک وظیفه نظارت بانکي را بر عهده دارد )ا  

 امتیاز( 

يا   1بله )

2 ) 
 201 191 ( 0خیر )

211 

 ۵ ۵ ۴ جمع امتیازات مربوط به استقالل اقتصادي

 7 8 ۶ جمع امتیازات مربوط به استقالل بانک مركزي 

 تحقیق.محاسبات  خذ:أم

 

 دی آن و اصالحات بع کشور یقانون محاسبات عموم( 2۴( قانون پولی و بانکی کشور و ماده )13بند )الف( ماده ) .1

و    28/1/1۴00تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  ی اسالم  یجمهور   یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا  یت،»طرح مسئول (  ۶۴ماده )  .2

 و اصالحات بعدی آن کشور یقانون محاسبات عموم( 2۴ماده )

 اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری 50ماده ) .3

 باشد.( رسد اعتبارات اعطایی عمدتا فاقد نرخ سود یا با نرخ سود ترجیحی می فقدان حکم صریح در این رابطه )به نظر می  .۴

 باشد.( رسد اعتبارات اعطایی عمدتاً فاقد نرخ سود یا با نرخ سود ترجیحی می فقدان حکم صریح در این رابطه )به نظر می  .5

 حکم صریح در این رابطه.  فقدان .۶

های خود به بانک  ها در ایران به ندرت سایر بدهی رسد دولت و اصالحات بعدی آن )به نظر می   کشور  ی قانون محاسبات عموم(  2۴ماده )  .۷

 کنند(.مرکزی به غیر از تنخواه خزانه را تسویه می

و    28/1/1۴00تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  ی اسالم  یهور جم   یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا  یت،»طرح مسئول (  ۶۴ماده )  .8

های خود به بانک مرکزی  ها در ایران به ندرت سایر بدهی رسد دولت و اصالحات بعدی آن )به نظر می   کشور  ی قانون محاسبات عموم(  2۴ماده )
 کنند(.به غیر از تنخواه خزانه را تسویه می 

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. 50ماده ) .۹

 مقررات مالی دولت تنظیم بخشی از  1تبصره ماده  .10

و    28/1/1۴00تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور   یبانک مرکز  یف اهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول (  ۶۴ماده )  .11

 و اصالحات بعدی آن کشور یقانون محاسبات عموم( 2۴ماده )

 اسالمی ایران« شور دوم. »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری ( 50ماده ). 12

فقدان حکم صریح در این رابطه )در سنوات اخیر معموالً در قوانین بودجه سنواتی ممنوعیت خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی در بازار  .  13

 ( كل كشور 1۴00قانون بودجه سال ( 5( بند )ک( تبصره )۴گردد. برای نمونه ر.ک. جز )اولیه بیان می 

1۴  ( )( ماد2تبصره  و وظا  یت،»طرح مسئول (  2۶ه  ثبت    «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار  تاریخ چاپ    58به شماره 

28/1/1۴00 

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم.۴8ماده ) (2تبصره ). 15

 کشور ( قانون پولی و بانکی 1۴( ماده )1بند ) .1۶

 «یرانا یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز یفاهداف، ساختار و وظا  یت،»طرح مسئول( 2۶( و ماده )11( ماده )1به صورت ضمنی در ماده بند ) .1۷

 28/1/1۴00تاریخ چاپ  58به شماره ثبت 

 ور دوم.»طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« ش ( ۴3و ماده )( 8ماده ). 18

 ( قانون پولی و بانکی کشور 11بند )ب( ماده ).  1۹

تاریخ چاپ    58به شماره ثبت   «یرانا یاسالم  یجمهور یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا یت،طرح مسئول( »۴( بند )الف( ماده )2جز ). 20

28/1/1۴00 

 نک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف با۴( ماده )الف بند )( 2جزء ) . 21
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، هر دو شاخص استقالل سیاسي  شور اول و دوم طرح بانك مركزیدر گزارش  آيد  ( برمي3همانگونه كه از جدول )

همچنین  .  1است داشته  نسبي  افزايش    (1991)  ي نیتابل  و   اندارویماس   ،يل يگرو استقالل اقتصادی وفق روش پیشنهادی  

مهمترين  كمتر از گزارش شور اول است.    درصد  12شود استقالل بانك مركزی بر مبنای گزارش شور دوم  مشاهده مي

  اندارویماس   ،يليگرطرح مجلس شورای اسالمي با استفاده از شاخص  شور اول  عوامل افزايش استقالل بانك مركزی در  

ساله برای تمامي اعضای هیأت مديره )شورای پول و   5ند از: در نظر گرفتن دوره انتصاب بود عبارت (1991)  ينیتابل و

از   و ممانعت  اعتبار/هیأت عالي(  و  دولت در هیأت مديره )شورای پول  نماينده  الزام حضور  عالي(، عدم  اعتبار/هیأت 

هیات عالي  در شور دوم به واسطه حضور نماينده رسمي دولت در    مشاركت بانك مركزی در بازار اولیه اوراق دولتي.

    زه استقالل دولت كاهش يافته است.اندا

 ( اساس شاخص پیشنهادی  4نتايج جدول  بر  مركزی  بانك  استقالل  افزايش  از  نیز حاكي  ن (  و    ي اپت ی كاركرمن، وب 

)عدد متناظر گزارش شور اول و دوم    0.45به عدد    0.42از عدد  طرح مجلس شورای اسالمي  و دوم  شور اول  در    ( 1992) 

  ( 1992)  ي اپت ی كاركرمن، وب و ن ترين تغییرات در اجزای شاخص باشد. مهم مي در مقايسه با امتیاز كامل يك  يکسان است(  

طرح مجلس شورای اسالمي عبارت است از كاهش امتیاز مرتبط با مقام منصوب كننده و افزايش امتیاز   و دوم  شور اول در  

 دهي بدون/با وثیقه به دولت، شرايط عزل رئیس كل و امکان خريد اوراق دولتي در بازار اولیه. م جواز قرض مربوط به عد 

 

 ( 1۹۹2) ياپتی كاركرمن، وب و ن  استقالل بانک مركزي پیشنهادي توسط  شاخص تغییرات    .۴جدول  

 معیار زیر بخش متغیر عنوان متغیر 
وزن  

 متغیر

 و يپول قانون ازیامت

   كشور يبانک

 طرح ازیامت

)شور  مجلس

 اول( 

 طرح ازیامت

 مجلس

 )شور دوم( 

 رئیس كل 

 0.54 0.53 0.52 0.05 سال  5 دوره مسئولیت 

 مقام منصوب كننده 
يك يا دو   هیأت وزيران )مجموعا (،

 عضو دولت 
0.05 0.255 06 

07 

 عزل
فراهم بودن عزل غیرمشروط توسط  

 دولت
0.05 08 09 

010 

همزمان سمت ديگر  امکان تصدی 

 دولتي توسط رئیس كل 
 112 111 0.05 خیر

113 

 

برای کسب اطالع بیشتر در مورد تغییرات میزان استقالل قانونی بانک مرکزی در طی ادوار مختلف در کشور میتوان به گزارش مرکز پژوهشهای  .  1

 مراجعه نمود.  ۹53۴مجلس به شماره مسلسل 

 (13۹3/ 2۴/8( مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )3بند ) .2

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت  8بند )پ( ماده )  .3

 اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، ۷بند )ب( ماده ) .۴

 (13۹3/ 2۴/8( مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )2بند ). 5

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58اره ثبت  به شم  «یرانا  یاسالم   یجمهور  یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا   یت،»طرح مسئول   (۶بند )ب( ماده ).  ۶

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۷بند )ب( ماده ) .۷

 ( 2۴/8/13۹3) ران یا یاسالم  یجمهور یمصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکز صی مصوبه مجمع تشخ ( 3تبصره بند ) .8

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58»طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت    (۹ماده ))الف(  بند    .۹

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۷بند )ب( ماده ) .10

 ( قانون پولی و بانکی کشور 20بند )ه( ماده ) .11

)ب   .12 )بند  ماده  مسئول   ( 10(  وظا  یت،»طرح  و  مرکز  یفاهداف، ساختار  ثبت    «یرانا  ی اسالم  یجمهور  یبانک  چاپ    58به شماره  تاریخ 

28/1/1۴00 

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۶0( ماده )پ بند ) .13
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 معیار زیر بخش متغیر عنوان متغیر 
وزن  

 متغیر

 و يپول قانون ازیامت

   كشور يبانک

 طرح ازیامت

)شور  مجلس

 اول( 

 طرح ازیامت

 مجلس

 )شور دوم( 

 تعیین سیاست 

 13 12 11 0.05 بانك مركزی به تنهايي  مرجع تعیین سیاست 

گیر نهايي در صورت بروز  تصمیم 

 تعارض 

بانك مركزی در موارد تصريح شده  

 در قانون در راستای اهداف بانك 
0.05 14 15 

16 

 09 08 07 0.05 بانك مركزی فاقد اثر  فرآيند بودجه دولت نقش در 

 اهداف  اهداف 
ثبات قیمتي به همراه اهداف دارای  

 تعارض بالقوه نظیر اشتغال كامل 
0.15 0.410 0.411 

0.412 

 

 

 

ممنوعیت 

دهي به  قرض

 دولت

 

 دهي بدون وثیقه قرض
(  % 3) درصد سهمجاز با محدوديت 

 مصوب دولت  عمومي بودجه 
0.15 0.6713 0.6714 

0.6715 

 018 017 016 0.1 مجاز و بدون محدوديت  دهي با وثیقهقرض

دهي )سررسید، نرخ  شرايط قرض

 بهره و مقدار( 
 0.3320 0.3319 0.1 طبق توافق بانك مركزی و دولت 

0.3321 

گیرندگان بالقوه از بانك  قرض

 مركزی 

دولتي، همه  های موارد فوق و شركت

 سطوح دولت 
0.05 220.33 0.6723 

0.6724 

 0.3327 0.3326 0.3325 0.025 سهمي از بودجه عمومي  دهي محدوديت میزان قرض

 0.6730 0.6729 0.6728 0.025 كمتر از يکسال ها سررسید وام

       

 

 کشور ( قانون پولی و بانکی 10بند )الف( ماده ) .1

 1۴00/ 1/ 28تاریخ چاپ    58( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت  11( ماده ) 2( و ) 1بند )   . 2

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. 8( ماده )1بند ) 3.

 ( قانون پولی و بانکی کشور 10برداشت ضمنی از بند )الف( ماده ) ۴.

( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت  11( ماده )2( و )1برداشت ضمنی از بند ) 5

 28/1/1۴00تاریخ چاپ  58

 داف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اه 8( ماده )1ند )برداشت ضمنی از ب  .۶

 فقدان سازوکار قانونی برای اثر گذاری .۷

 فقدان سازوکار قانونی برای اثر گذاری .8

 فقدان سازوکار قانونی برای اثر گذاری .۹

 ( قانون پولی و بانکی کشور 10بند )ب( ماده ) .10

 28/1/1۴00تاریخ چاپ    58اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت    ( »طرح مسئولیت، 3بند )ب( ماده )  11.

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. 3بند )ب( ماده ) .12

 و اصالحات بعدی آن کشور  یقانون محاسبات عموم( 2۴ماده ) 13.

.1۴  ( ماده  )ب(  ثبت  ۶۴بند  به شماره  ایران«  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  وظایف  و  اهداف، ساختار  مسئولیت،  »طرح  چاپ    58(  تاریخ 

 ( قانون محاسبات عمومی کشور و اصالحات بعدی آن 2۴و ماده ) 28/1/1۴00تاریخ چاپ  58اسالمی ایران« به شماره ثبت 28/1/1۴00

 ولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ( »طرح مسئ 50بند )ب( ماده ) .15

 فقدان حکم صریح در این رابطه و توجه ضمنی به نتیجه بند قبل  .1۶

 فقدان حکم صریح در این رابطه و توجه ضمنی به نتیجه بند قبل  .1۷

 فقدان حکم صریح در این رابطه  .18

 اشت ضمنی از اختیارات کلی بانک مرکزی مصرح در قانون فقدان حکم صریح در این رابطه و برد .1۹

 فقدان حکم صریح در این رابطه و برداشت ضمنی از اختیارات کلی بانک مرکزی مصرح در طرح  .20

 فقدان حکم صریح در این رابطه و برداشت ضمنی از اختیارات کلی بانک مرکزی مصرح در طرح  .21

 ی کشور ( قانون پولی و بانک 13( ماده )1بند ) .22

 1۴00/ 1/ 28تاریخ چاپ    58به شماره ثبت    « یران ا   ی اسالم   ی جمهور   ی بانک مرکز   یف اهداف، ساختار و وظا   یت، »طرح مسئول (  ۷2بند )الف( ماده )   23

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم.۶3( ماده )الفبند ) .2۴

 ( قانون محاسبات عمومی کشور و اصالحات بعدی آن2۴ماده ) .25

 تاریخ چاپ   58( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت ۶۴بند )ب( ماده ) .2۶

 « شور دوم. ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران50بند )ب( ماده ) .2۷

 ( قانون محاسبات عمومی کشور و اصالحات بعدی آن2۴ماده ) 28.

 تاریخ چاپ   58( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به شماره ثبت ۶۴بند )الف( ماده ) 2۹.

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم.50( ماده )الفبند ) .30



 
 __________________________________________________________________________________  

 
19 

 معیار زیر بخش متغیر عنوان متغیر 
وزن  

 متغیر

 و يپول قانون ازیامت

   كشور يبانک

 طرح ازیامت

)شور  مجلس

 اول( 

 طرح ازیامت

 مجلس

 )شور دوم( 

 

 0.253 0.252 0.251 0.025 تعیین نشده  ها نرخ بهره وام

خريد با فروش اوراق  ممنوعیت 

 دولت در بازار اولیه 
 15 04 0.025 بله -خیر

16 

 0.۴۵82۵ 0.۴۵82۵ 0.۴287۵  موزون شاخص   

 محاسبات تحقیق. خذ:مأ

 

  يبانک مركز   ي شاخص استقالل قانون  عیو توز يفراوان  . 1  نمودار

 ياپت یمختلف بر اساس شاخص كاركرمن، وب و ن  يدر كشورها

 

 
 محاسبات تحقیق. مأخذ:

 

كند بررسي اثر تصويب طرح  از جمله مواردی كه به درک بهتر آثار تصويب طرح مجلس شورای اسالمي كمك مي

مورد استفاده   هایبر تغییر رتبه استقالل قانوني بانك مركزی در مقايسه با ساير كشورها است. برای اين منظور از داده

( را برای  1992شود كه سری زماني اجزای چهارگانه شاخص كاركرمن، وب و نیاپتي )استفاده مي  7( 2016در گاريگا )

های  نمايد. الزم به ذكر است پس از اعمال برخي اصالحات در دادهرا ارائه مي  2012تا سال    1970كشوراز سال    182

 

 باشد.( رسد اعتبارات اعطایی عمدتْا فاقد نرخ سود یا با نرخ سود ترجیحی می می فقدان حکم صریح در این رابطه )به نظر  .1

 باشد.( رسد اعتبارات اعطایی عمدتْا فاقد نرخ سود یا با نرخ سود ترجیحی می فقدان حکم صریح در این رابطه )به نظر می  .2

 باشد.( فاقد نرخ سود یا با نرخ سود ترجیحی می رسد اعتبارات اعطایی عمدتْا فقدان حکم صریح در این رابطه )به نظر می  .3

فقدان حکم صریح در این رابطه )در سنوات اخیر معموالً در قوانین بودجه سنواتی ممنوعیت خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی در بازار   .۴

 كشور كل  1۴00قانون بودجه سال ( 5( بند )ک( تبصره )۴گردد. برای نمونه ر.ک. جز )اولیه بیان می 

 / 28/1تاریخ چاپ  58به شماره ثبت   «یرانا یاسالم  یجمهور یبانک مرکز  یفاهداف، ساختار و وظا یت،»طرح مسئول( 2۶( ماده )2تبصره ) .5

 ( »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« شور دوم. ۴8بند )ب( ماده ) .۶
7  Garriga, A.C., 2016. Central bank independence in the world: A new data set. International Interactions, 42(5), pp.849-868. 
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اخص استقالل بانك مركزی در طرح مجلس شورای اسالمي )عدد متناظر  ، ش 1های محذوففوق از جمله حذف داده

 مقايسه شده است. 2012كشور در سال  171اين شاخص برای شور اول و دوم يکسان بدست آمد( با 

 

 ي مركز  بانک   استقالل   شاخص  ي فیتوص  يآمارها  .۵  جدول

 ي كشور مورد بررس  171در    ياپتی بر اساس شاخص كاركرمن، وب و ن
 صدک         

 مقدار شاخص          

   میانگین  میانه   حداقل  حداكثر   تعداد 

 .(1992)كاركرمن، وب و نیاپتي  خذ:أم

 

كشور دارای شاخص استقالل قانوني  171درصد از   13همانطور كه در نمودار و جدول باال مشخص است كمتر از  

طبق قانون  هستند.    0.6درصد از كشورهای مزبور دارای شاخص استقالل قانوني باالتر از    53و قريب به    0.4كمتر از  

درصد كشورهای دارای كمترين میزان استقالل    18پولي و بانکي كشور شاخص استقالل قانوني بانك مركزی در بین  

بانک   ي استقالل قانون  ران،ی ا  ي اسالم  يجمهور  يطرح بانک مركزشور اول و دوم    بر اساساست. در حالي كه  

 افتهی  شیافزا  0.۴۵به    0.۴2به ترتیب از   نرای( در ا1۹۹2)  ي اپتیشاخص كاركرمن، وب و ن  يبر مبنا  يمركز

 .بود خواهد استقالل زانیم نیكمتر يدارا يكشورها درصد  2۵ ءجز اما كماكان

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

در مجلس شورای اسالمي    «يرانا  ي اسالم   ی جمهور  یبانك مركز   يف اهداف، ساختار و وظا  یت، طرح »مسئولكلیات  

.  ارسال شده استگزارش شور دوم آن نیز در حال حاضر از طرف كمیسیون اقتصادی به صحن علني  تصويب شده و  

بسیار مورد توجه صاحب نظران و منتقدين طرح قرار  در اين طرح  استقالل بانك مركزی، يکي از موضوعاتي بود كه  

الزم  ای ديگر آن را فاقد استقالل ای طرح را واجد درجه بااليي از استقالل بانك مركزی و عدهگرفت. به طوری كه عده

بود بدون پرداختن به خوب يا بد بودن استقالل بانك مركزی و اثرات آن، در مورد    كردند. بر اين اساس الزم قلمداد مي 

بندی به عمل آيد. بر اين اساس گزارش حاضر به  جمعطرح    اول و دوم  رشومیزان تغییرات استقالل بانك مركزی در  

 رشته تحرير درآمد. 

بانك مركزی   ي قانون ستقاللا  گزارش صرفا  با توجه به لزوم بررسي میزان استقالل در طرح بانك مركزی، در اين 

توان اظهار داشت استقالل قانوني تنها شرط الزم )و نه كافي( برای تحقق  مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. ولي مي

عملي استقالل بانك مركزی است و ممکن است به داليل مختلفي از قبیل ضعف در اجرای قانون، منجر به استقالل  

 ی نشود. عملي بانك مركز

 

(  ۴های یاد شده شاخص استقالل بانک مرکزی ایران دارای بیش برآورد نسبت به میزان محاسبه شده در جدول )الزم به ذکر است در داده   .1

( شاخص محاسبه شده توسط نگارنده مبنای  201۶ن خطا در تفسیر قانون پولی بانکی کشور توسط گاریگا )باشد. با عنایت به وجود امکامی 
 مقابسه خواهد بود. 
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، اعداد  پر استفاده در ادبیات اندازه گیری استقالل بانك مركزیدر گزارش حاضر ضمن معرفي اجزای دو شاخص  

و همچنین قوانین فعلي بانك مركزی استخراج شد. بر    )شور اول و دوم( طرح بانك مركزی  دو ويرايش  برایمتناظر آنها  

  کا به قوانین فعلي و طرح بانك مركزی فراهم شد. نهايتا  مركزی با ات  اين اساس امکان استخراج میزان استقالل قانوني بانك 

ش شور اول  در هر دو گزار پس از مقايسه نتايج مشخص گرديد از نظر دو شاخص فوق، میزان استقالل قانوني بانك مركزی 

به طور دقیقتر بر اساس شاخص گريلي و همکاران شاخص استقالل قانوني    يابد. افزايش مي   به نسبت شرايط فعلي   و دوم 

)شور اول(    8  به   6از  بانکي فعلي به ترتیب  - در شور اول طرح بانك مركزی و شور دوم آن به نسبت قانون پولي   بانك مركزی 

بر اساس شاخص كاركرمن و همکاران از    همچنین معادل استقالل قانوني كامل(    14عدد  ) ،  يابد( افزايش مي   )شور دوم   7و  

   كند. عدد يك معادل استقالل قانوني كامل( افزايش پیدا مي ،  در هر دو شور اول و دوم )   0.45به    0.42

 دهد: نتايج اين گزارش نشان مينهايتا  

  مسئولیت،طرح  و دوم  شور اول    گزارشهر دو  در چارچوب    مركزي  بانک   قانوني استقالل    میزان .1

 يدرصد كشورها  2۵را در زمره    مركزي  بانک  كماكان  افزایش یافته امّا  مركزي  بانک  وظایفو    ساختاراهداف،  

در طرح متوسط جهاني  از  فراتر    بخشي استقالل    ادعاي   بنابراین.  دهدمي   قراراستقالل    زانیم  نیبا كمتر

 .نیست قابل دفاعهاي مذكور با توجه به شاخصمجلس 

 مقایسه استقالل قانوني بانک مركزي در چارچوب مفاد گزارش شور اول طرح مزبوراز سوي دیگر    .2

كرمن  ربر اساس شاخص كا  و  درصدي  33افزایش    ، بر اساس شاخص گریلي  نسبت به وضعیت فعلي كشور

بر مبناي  .  درصدي داشته است  7  حدود  افزایش بانک مركزي  گزارش شور دوم، استقالل  بر اساس مفاد 

افزایش   افزایش  1۶.۶شاخص گریلي  نیز  بر مبناي شاخص كاركرمن  بر    7  حدود  درصدي و  درصدي را در 

 خواهد داشت.
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